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1. KOKOUKSEN AVAUS

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

3. VALITAAN ÄÄNTENLASKIJAT

Ääntenlaskijoiksi valitaan 3 henkilöä.

4. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Suomen kirjastoseuran sääntöjen (§ 7) mukaan kokouskutsu on julkaistava seuran äänenkannattajassa tai

yhdessä valtakunnallisessa päivälehdessä viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistu

Kirjastolehden numerossa 2/2019 5.4.2019 ja Kirjastoseuran verkkosivuilla. Todetaan kokouksessa läsnä

olevien jäsenten lukumäärä ja valtakirjalla ääntään käyttävien jäsenten lukumäärä.

Hallituksen esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Hallituksen esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN VAALI VUOSIKSI 2020-21 JA VARAJÄSENTEN VAALI

VUODEKSI 2020

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja esittelee asian ja ehdokkaat. Kokouksessa saattaa tulla lisäehdotuksia.

Ehdokkaat voivat pyytää puheenvuoroja.

7. VAHVISTETAAN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTAJIEN

LAUSUNTO

Toiminnanjohtaja esittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kokouksen puheenjohtaja lukee

tilintarkastajien lausunnon.

Hallituksen esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus. Merkitään tiedoksi tilintarkastajien lausunto.

8. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA TILIVELVOLLISILLE

Hallituksen esitys: Hyväksytään tilinpäätös vuodelta 2018 ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille.

9. PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUT JA KIRJASTOLEHDEN JAKAMINEN V. 2020

Hallituksen esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksut pidetään ennallaan. Jäsenmaksut ovat

kalenterivuodelle 2020: 45 euroa perusjäsenmaksu, 21 euroa opiskelijajäsenmaksu, 25 euroa

eläkeläisjäsenmaksu, 21 euroa väliaikaisesti pois työelämästä olevan jäsenmaksu, 180 euroa

yhteisöjäsenmaksu. Kirjastolehti jaetaan jäsenetuna jäsenmaksunsa suorittaneille.

10. MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN KOKOUSPALKKIOT SEKÄ

MATKA- JA PÄIVÄRAHAT

Hallituksen esitys: Hallitus on esittää kokouspalkkioiksi seuraavia:

- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 100 euroa / kokous
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- hallituksen jäsenen ja varajäsenen kokouspalkkio 50 euroa / kokous 

- lisäksi puheenjohtajalle 1000 euron suuruinen vuosipalkkio 

 

Palkkioihin esitetään korotuksia (edellisen vuoden kokouspalkkiot: 35 € hallituksen jäsenelle, 50 € 

puheenjohtajalle). Muista järjestöistä kerättyjen vertailutietojen mukaan nyt esitetyt palkkiot ovat edelleen 

kohtuullisia.   

 

Matka- ja päivärahoja ehdotetaan maksettavaksi valtion matkustussäännön mukaan seuraavin poikkeuksin: 

- rautateillä mahdollisimman edullinen lippu 

- lento-oikeus Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnista, harkinnan mukaan muista maakunnista 

- oman auton käyttö toiminnanjohtajan harkinnan mukaan 

- ulkomaan päivärahojen matkalaskuun on liitettävä matkakertomus 

 

11. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2020 

Toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion. 

 

Hallituksen esitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. 

 

12. VALITAAN TILINTARKASTAJAT JA VARATILINTARKASTAJAT VUODEKSI 2020 

Hallituksen esitys: Tilintarkastajaksi esitetään Ari Lehtoa BDO Oy:stä ja varatilintarkastajaksi 

tilintarkastusyhteisö BDO Oy:tä. 

 

13. PÄÄTETÄÄN SUOMEN KIRJASTOSEURAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISESTA SEKÄ ÄÄNESTYS- JA 

VAALIJÄRJESTYKSESTÄ 

Hallitus on valmistellut sääntöihin muutoksen, joka koskee seuran kokouksen järjestämistä. Jatkossa seuran 

vuosikokoukseen voisi osallistua myös sähköisen äänestyksen avulla. Patentti- ja rekisterihallitus on 

ennakkotarkastanut säännöt ja hyväksynyt ne päätöksessään 15.4.2019. Toiminnanjohtaja esittelee keskeiset 

muutokset sekä äänestys- ja vaalijärjestyksen.  

 

Hallituksen esitys: Hallitus esittää vuosikokoukselle uudistettujen sääntöjen sekä äänestys- ja vaalijärjestyksen 

hyväksymistä. 

 

14. KÄSITELLÄÄN ALOITTEET JA KANNANOTOT 

Kirjastoseuran sääntöjen mukaan seuran jäsenen on osoitettava vuosikokoukselle tarkoitettu esityksensä 

kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. 

Jäsen Karoline Berg esittää aloitteessaan Suomen yleisten kirjastojen henkilöstölle suunnatun Vuoden 

kirjastolainen -tunnustuksen perustamista.  

Hallituksen esitys: Hyväksytään aloite. 

 

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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Kirjastoseuran hallitusehdokkaat kaudelle 2020-2021: 

Kirjastoseuran vuosikokouksessa ke 5.6.2019 Helsingissä valitaan puheenjohtaja kaudelle 2020-2021, neljä 

(4) hallituksen varsinaista jäsentä kaudelle 2020-2021 ja kolme (3) hallituksen varajäsentä vuodelle 2020.

Vaalitoimikunnalle on tähän mennessä esitetty puheenjohtajaksi yhtä (1) ja hallituksen jäseniksi tähän

mennessä kahdeksaa (8) henkilöä. Ehdolle voi asettua vielä vuosikokouksessakin.

Puheenjohtaja- ja hallitusehdokkailta kysyttiin seuraavat kolme kysymystä, joista tähän on koottu 

vastaukset kysymykseen 3.  Hallitusehdokkaat on esitelty aakkosjärjestyksessä. 

1. Kuka olet? Esittele itsesi 50 sanalla.

2. Mitkä kolme asiaa nostaisit Kirjastoseuran työlistalle tulevalle hallituskaudelle?

3. Twiittaa tuoreille kansanedustajille (280 merkkiä)

Enemmän tietoa ehdokkaista löytyy verkkosivuilta osoitteesta: 

http://suomenkirjastoseura.fi/jasenille/vuosikokous/hallitusehdokkaat/ 

Puheenjohtajaehdokas kaudelle 2020-2021 

Silvia Modig, toimittaja, Helsinki 

Kirjastoilla on edelleen suuri merkitys lukutaidon kehittymiseen. Olemme myös suurin 

digituen tarjoaja. Panostamalla kuntien mahdollisuuksiin ylläpitää laaja kirjastoverkko, 

panostatte lukutaitoon ja eriarvoisuuden torjuntaan. #kirjasto # demokratia # lukutaito 

Hallitusehdokkaat kaudelle 2020-2021 

Kirsi Korhonen, filosofian maisteri, sapattivapaalla, Helsinki 

Menestystä työhön @SuomenEduskunta ja terveiset lähikirjastostani! 

#lukeminen,#opiskelu, #lainaaminen, #digioppiminen ja #yhteisöllisyys – jokaiselle 

jotakin. Kirjastomme jatkossakin oiva satsaus tasa-arvoon, osaamiseen ja hyvinvointiin. 

Tervetuloa vierailulle! @kirjastoseura 

Virpi Lahdensuo, kirjastonhoitaja, tapahtumatyöryhmän vetäjä, Salon kaupunginkirjasto, Salo 

Käy kirjastossa, myös maakuntamatkoilla. Kirjastot tekevät tärkeää työtä kuntalaisten 

hyvinvoinnin, sivistyksen ja aktiivisuuden edistämiseksi tarjoamalla tapahtumia, taidetta 

ja muuta ajanvietettä sekä tietotekniikkaa ja paikallista meininkiä. Tervetuloa 

tutustumaan!  
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Sirpa Manner, toimitusjohtaja, Hublet Oy, Espoo 

Vietä päivä kirjastossa ja tutustu sen monipuolisiin palveluihin. Suomalaiset kirjastot ovat 

maailman huippuluokkaa. Pidetään huoli, että jatkossakin meillä on parhaat edellytykset 

tarjota monipuolisia ja kehittyviä kirjastopalveluita. Sitä kautta kirjastot omalta osaltaan 

mahdollistavat, että pärjäämme kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa maailman 

onnellisimpana kansana. 

Mikko Paajala, kirjastonhoitaja, Oulun kaupunginkirjasto, Oulu 

Suomessa on yksi maailman parhaista kirjastolaitoksista, jota kansalaiset suorastaan 

rakastavat. Siihen panostamalla luodaan yhä merkittävämpi palvelu, jonka 

yhteiskunnallinen vaikuttavuus ylittää siihen sijoitetut eurot. #kirjastot #moneywellspent 

Jarkko Rikkilä, koordinaattori, Tampereen kaupunginkirjasto – Alueellinen kehittämistehtävä, Tampere 

Kirjastolaisia innostavat kokemukseni mukaan: 1) Asiakkaiden kohtaaminen 2) Työn 

monipuolisuus ja 3) Yhteiset arvot (=rakkaus kulttuuriin ja sivistykseen). Kirjastotyö on 

maailman paras työ, joka motivoi auttamaan ihmisiä. Resursoidaan kirjastot 

tulevaisuudessakin oikein! 

Nina Sipola, asiakaspalvelupäällikkö, Espoon kaupunginkirjasto, Salla 

Tarinoiden ja tiedon kautta saatu ymmärrys elämän monimuotoisuudesta ja taito 

sanoittaa ja puolustaa omia mielipiteitään on tasa-arvoisen yhteiskunnan perusta. 

Rakennetaan yhtenäistä Suomea puolustamalla kirjastoja ja lukemista! #lukuilo 

#kirjastot 
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Elina Suomalainen, FM, opiskelija Turun avoin AMK:ssa, Masku 

Hei kansanedustajat! Tiesittekö, että kirjastot tarjoavat lukemattomien opusten lisäksi myös 

valtavasti muuta aktiviteettia: kirjastokortilla voitte saada käyttöönne esimerkiksi ukulelen, 

lumikengät tai valokuvataidetta? Vaalikaa siis suomalaista kansanperinnettä. 

Anni Tormas, kirjastonhoitaja, tradenomi YAMK, Euran kunta kirjasto- ja tietopalvelut, Huittinen 

Tiesitkö, että lukutaidolla ehkäistään tehokkaasti syrjäytymistä? Laitetaan perusta kuntoon, 

huolehditaan me aikuiset lasten ja nuorten lukutaidosta yhdessä. Talkoisiin tarvitaan 

lainsäätäjät, kirja-alan järjestöt, alan ammattilaiset mm. kirjastoissa, kouluissa sekä jokainen 

aikuinen lasten ja nuoren lähellä. 
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Suomen kirjastoseuran hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2018 löytyy 

erillisestä liitteestä. 
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Suomen kirjastoseuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 

Suomen kirjastoseuran tavoitteena on vahvistaa yleisten kirjastojen toimintaedellytyksiä ja kehittää 
alan ammattilaisten osaamista.  

Tuomme kirjaston näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuotamme tietoa kirjastoista. 
Pidämme ammattilaiset ajan hermolla ja tuomme uusia avauksia kentälle. Haluamme olla 
kirjastoalan ajatusjohtaja ja yhteisö, joka houkuttelee mukaan kaikki, joille kirjastojen tulevaisuus on 
tärkeää.  

Vuosi 2020 on perinteikkään järjestömme 110-vuotisjuhlavuosi. Nostamme Kirjastoseuran 110-
vuotissyntymäpäivät esiin toiminnassa pitkin vuotta.  

1. Jäsentyö

Teemme aktiivista jäsenhankintaa somessa, oppilaitos- ja kirjastovierailuilla sekä kirjamessuilla. 
Kehitämme jäsentemme palvelua ja kartoitamme jäsentemme näkemyksiä jäsenkyselyllä 
tammikuussa. Panostamme erityisesti jäsenkyselyn tulosten viestintään jäsenistölle, 
luottamushenkilöille ja muille aktiiveille. Hyödynnämme jäsenkyselyn tuloksia strategiatyössä ja 
suuntaamme työtämme kyselyn perusteella.  

Otamme käyttöön sähköisen äänestyksen vuosikokouksen henkilövaaleissa, mikäli vuosikokous 2019 
hyväksyy uudistetut säännöt. Kartoitamme sähköisen työtilan hallitus- ja työryhmätyöskentelyn 
alustaksi. Järjestämme 110-vuotisbileet pikkujouluaikaan marraskuussa. Bileiden tuotto käytetään 
Libraries for All -hankkeen omavastuuosuuden kattamiseksi. 

2. Kampanjointi ja viestintä

Järjestämme valtakunnallisen kampanjapäivän Kirjaston päivän 19.3. Tavoitteena on sitouttaa 
mukaan 150 kirjastoa ja kehittää tapahtuman materiaaleja vuonna 2019 saadun palautteen pohjalta. 

Julkaisemme Kirjastolehteä painettuna viisi kertaa vuodessa ja verkossa. Kehitämme kirjaston ja 
kirjastoammattilaisen imagoa kaikessa viestinnässämme.  

Tuotamme ohjelmasisältöä ja oman osaston Turun kirjamessuille sekä jaamme Kiitos kirjasta -
palkinnon. 

3. Kansainvälinen työ

Osallistumme jäseninä alan kansainvälisten järjestöjen (IFLA ja EBLIDA) toimintaan ja olemme 
aktiivisesti verkostoituneita pohjoismaisten kirjastoseurojen yhteistyössä. Edistämme kirjastoalan 
ammattilaisten mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan jakamalla apurahoja ja viestimällä 
kansainvälisistä mahdollisuuksista jäsenistölle sekä laajemmin alalle. 

19



4. Koulutustoiminta

Järjestämme Kirjastoautopäivät Kouvolassa sekä muita työryhmien ammattitapaamisia ja 
seminaareja ajankohtaisista aiheista. Toteutamme jäsenistölle suunnatun mentorointiohjelman 
syksyllä 2020. Aloitamme Kirjastopäivien 2021 suunnittelutyön. 

5. Projektit

Libraries for All -hankkeemme kehittää v. 2019–2022 kirjastopalveluja näkövammaisille ja muille 
lukemisesteisille käyttäjille Tansaniassa yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa. 
Ulkoministeriön rahoittamassa projektissa vuoden 2020 aikana tavoitteena on luoda edellytykset 
näkövammaisten kirjastojen käytölle hankekaupungeissa Dar es Salaamissa ja Dodomassa.  

6. Strategiatyö

Teemme strategian vuosille 2021-2026. Strategiatyö painottuu syksyyn ja strategia valmistellaan 
laajassa yhteistyössä jäsenistön, luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten ja keskeisten sidosryhmien 
kanssa.  

7. Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Teemme vaikuttamistyötä hallitusohjelmatavoitteiden pohjalta. Tärkeimpänä asiana jatkamme 
kuntien yhteisen e-kirjaston edistämistä laajassa yhteistyössä kirjasto- ja kirja-alan toimijoiden 
kanssa.  

Seuraamme ja arvioimme yleisten kirjastojen digihankkeen toteutumista. Viemme päättäjille 
edelleen viestiä siitä, että kirjasto on ratkaisevassa roolissa digitaitojen tukemisessa.  

Valmistaudumme vuoden 2021 kuntavaalien vaikuttamiseen. Teemme edunvalvonnassa vahvaa 
yhteistyötä kulttuurialan järjestöjen sekä kirjastoalan Minerva-ryhmän kanssa. Tuemme Kulta ry:n 
tavoitteita kulttuurin kokonaisrahoituksen nostamiseksi ja olemme mukana kansallisessa 
Lukuliikkeessä. 
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Talousarvio 

15.5.2019 Budjetti 2020

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan tuotot

Kohdeavustukset 136 000

Osanottomaksutuotot 32 000

Ilmoitustuotot 20 000

Tilausmaksutuotot 29 974

Irtonumeromyynti 18 703

Illanvietto- ja retkituotot 200

Ansiomerkkimyynti 1 000

Muut tuotot 25 000

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 262 877

Varsinaisen toiminnan kulut

Henkilöstökulut -360 589

Poistot -600

Muut kulut -273 991

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -635 180

Tuotto-/ Kulujäämä -372 303

Varainhankinta

Varainhankinnan tuotot

Jäsenmaksutuotot 76 000

Avustukset 5000

Varainhankinnan tuotot yhteensä 81 000

Varainhankinnan kulut

Muut kulut 0

Varainhankinnan kulut yhteensä 0

Tuotto-/Kulujäämä 81 000

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 2 200

Kulut 0

Tuotto-/Kulujäämä 2 200

Yleisavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö 262 500

Avustukset yhteensä 262 500

Tilikauden voitto/tappio -26 603
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Hallituksen esitys vuosikokoukselle esityslistan kohtaan 13 

Suomen kirjastoseuran säännöt 

Suomen kirjastoseura – Finlands biblioteksförening ry 

Nimi, toiminnan tarkoitus ja laatu 

1§ Yhdistyksen nimi on Suomen kirjastoseura – Finlands biblioteksförening, jota näissä säännöissä 

kutsutaan seuraksi. Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2§ Seuran tarkoituksena on edistää kirjastolaitoksen kehitystä, tehdä tunnetuksi kirjastojen 

yhteiskunnallista ja tieteellistä tehtävää ja kulttuurimerkitystä sekä kohottaa kirjastoalalla 

työskentelevien ammattitaitoa. 

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura 

1. tekee aloitteita maamme kirjastolaitoksen kehittämiseksi ja harjoittaa siihen liittyvää 

edunvalvontaa; 

2. seuraa yhteiskunnan ja kulttuurielämän kehitystä ja lähentää kirjastoja kulttuurin, 

opetustoimen ja tiedonvälityksen aloilla toimiviin laitoksiin ja järjestöihin; 

3. edistää kirjastoalaa koskevaa koulutus- ja tutkimustoimintaa; 

4. harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa; 

5. järjestää kokouksia, kursseja ja opintotilaisuuksia; 

6. harjoittaa kirjastoalaa edistävää projektitoimintaa; 

7. osallistuu alan kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä 

8. ryhtyy muihinkin vastaavanlaisiin tarkoitustaan edistäviin toimenpiteisiin. 

Jäsenet 

4§ Seuran varsinaisina jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt sekä oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja 

säätiöt. Lisäksi seuralla voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä, joista aikaisemmin 

vakinaisiksi jäseniksi liittyneet säilyttävät edelleen oikeutensa. Jäsenluetteloon merkitään jäsenen 

täydellinen nimi ja kotipaikkakunta. Jäseneksi hyväksymisestä päättää ja jäsenyydestä erottaa 

hallitus. Jäsen on vastuussa antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta/paikkansapitävyydestä. 

Erottamisen perusteena voivat olla 

1. niiden velvoitusten täyttämättä jättäminen, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä 

sitoutunut tai 

2. toiminta tai menettely, joka yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa 

yhdistystä.  

Hallitus voi myös katsoa eronneeksi jäsenen, jonka jäsenmaksut ovat suorittamatta kahdelta 

kuluneelta toimintavuodelta.  

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen 

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen 

kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
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5§ Seuran jäseniltä perittävistä maksuista päättää seuran vuosikokous. Seuran kunniapuheenjohtaja 

ja kunniajäsenet on vapautettu jäseniltä perittävistä maksuista. Vuosikokous voi päättää, että 

päätoimisilta opiskelijoilta, eläkeläisiltä, poissa työelämässä olevilta ja/tai yhteisöjäseniltä peritään 

erisuuruinen jäsenmaksu kuin muilta jäseniltä. 

Jäsenillä, joiden jäsenmaksu on erääntynyt, ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa eikä 

vaalikelpoisuutta seuran toimielimiin. 

Toimielimet 

6§ Seuran toimielimiä ovat seuran kokous ja hallitus. Seuran toimielimissä äänestettäessä voittaa, 

mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty se mielipide, jota useimmat ovat kannattaneet. 

Äänten jakautuessa tasan voittaa se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa ratkaisee 

kuitenkin arpa. 

Seuran kokous 

7§ Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Seuran kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus niin 

päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä määrätyn asian 

käsittelemistä varten sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on julkaistava seuran verkkosivuilla, 

äänenkannattajassa tai yhdessä valtakunnallisessa päivälehdessä viimeistään kolme viikkoa ennen 

kokousta. 

Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kutsussa. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös 

postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava 

kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen 

apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. Seuran kokouksessa 

on jokaisella seuran äänivaltaisella jäsenellä yksi ääni.  

Kokouskutsussa voidaan määrätä, että voidakseen käyttää seuran kokouksessa äänioikeutta jäsenen 

on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa 

mainittuun päivään mennessä. 

Yhteisöjäsenen äänivaltaa voi käyttää vain sen laillisesti valtuuttama edustaja. Seuran kokouksessa 

on äänestys vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin tai vastaavan teknisen apuvälineen avulla. 

Vaalit toimitettaan suljetuin lipuin tai vastaavan teknisen apuvälineeni avulla. Seuran jäsenen on 

osoitettava kokoukselle tarkoitettu esityksensä kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljä viikkoa 

ennen kokousta. 

Seuran kokouksen on hyväksyttävä äänestys- ja vaalijärjestys, johon on otettava tarvittavat 

äänestystä ja vaalia koskevat yhdistyslain säännöksiä ja yhdistyksen sääntöjä täydentävät 

määräykset. 

8§ Seuran vuosikokous pidetään kesä-marraskuussa. Vuosikokouksessa 

1. esitetään kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilit ja tilinpäätös sekä 

tilintarkastuskertomus; 
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2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; 

3. päätetään seuraavana vuonna kannettavista jäsenmaksuista; 

4. vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi; 

5. valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi; 

6. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet; 

7. valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää päävastuullisen tilintarkastajan tai 

valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja hänen 

varamiehensä on oltava Kauppakamarin hyväksymätilimies (HTM) tai 

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT); 

8. määrätään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista sekä matka- ja päivärahoista; 

9. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat. 

Hallitus 

9§ Seuran hallitukseen kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 

kahdeksan kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä kolme yhdeksi 

toimintavuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Kunakin vuonna on neljä varsinaista jäsentä 

erovuorossa, ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan seuran 

puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan toimintavuodeksi kerrallaan yhden tai kaksi 

varapuheenjohtajaa. 

10§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa 

kutsusta tai jos vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kutsu, joka sisältää esityslistan, on 

toimitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on 

päätösvaltainen, kun kokouksessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään 

neljä jäsentä. Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä 

myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

11§ Hallituksen tehtävänä on 

1. hoitaa seuran asioita ja huolehtia sen toiminnasta; 

2. hoitaa seuran varoja ja huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen laatimisesta; 

3. antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta; 

4. antaa vuosikokoukselle esitys seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi; 

5. antaa seuran kokoukselle lausunnot jäsenten tekemistä esityksistä; 

6. päättää seuran toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta ja 

vapauttamisesta sekä määrätä heidän tehtävistään, palkkauksestaan ja muista työehdoistaan; 

7. valvoa seuran toimiston työskentelyä; 

8. päättää seuran ansiomerkkien ja apurahojen jaosta; sekä 

9. suorittaa muut seuran kokouksen sille osoittamat tehtävät. 

Hallitus voi kutsua seuran kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen 

ansiokkaasti työskennellyt seuran tai maamme kirjastolaitoksen hyväksi.  

Hallitus voi alistaa päätöksensä seuran kokouksen vahvistettavaksi.  

Hallitus voi asettaa eri kysymysten hoitamista, suunnittelua ja selvittämistä varten jaostoja, 

työryhmiä ja toimikuntia sekä kuulla asiantuntijoita. 
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Talous ja nimenkirjoitus 

12§ Toimintansa rahoittamiseksi seura voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekä harjoittaa 

julkaisu- ja kustannustoiminta. Seura voi myös omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta 

omaisuutta, osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa kiinteistöjä. 

13§ Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, 

aina kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi määrätä myös muun toimihenkilön kirjoittamaan seuran 

nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Juoksevien asioiden 

hoitoa varten hallitus voi kuitenkin määrätä toiminnanjohtajan tai muun toimihenkilön yksin 

kirjoittamaan seuran nimen. 

14§ Seuran toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Viimeistään neljä viikkoa ennen 

vuosikokousta on hallituksen jätettävä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit tilintarkastajille, 

joiden on annettava lausunto toimittamastaan tarkastuksesta hallitukselle vähintään kymmenen (10) 

päivää ennen vuosikokousta. 

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen 

15§ Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan seuran kokouksessa vähintään kahden kolmasosan 

(2/3) kannatus annetuista äänistä. 

16§ Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahden peräkkäisen, vähintään neljän viikon väliajoin 

pidetyn seuran kokouksen yhtäpitävällä päätöksellä. Kummassakin kokouksessa on vähintään 

kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannatettava purkamisehdotusta. Seuran purkautuessa tai 

tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä seuran päämääriä edistävään tarkoitukseen 

purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. 
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Hallituksen esitys vuosikokoukselle esityslistan kohtaan 13 

Suomen kirjastoseuran äänestys- ja vaalijärjestys 

I Yleisiä määräyksiä 

1 § Sen lisäksi mitä Suomen kirjastoseura ry:n (jäljempänä seura) säännöissä puheenjohtajan ja 

hallituksen vaaleista määrätään, noudatetaan niissä tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen ja 

yhdistyslain määräyksiä. Muutokset tähän äänestys- ja vaalijärjestykseen tulee tehdä seuran 

kokouksessa ja asian käsittely on mainittava kokouskutsussa. 

2 § Äänioikeutettuja ovat kaikki seuran varsinaiset jäsenet, kunniapuheenjohtaja sekä 

kunniajäsenet, jotka on hyväksytty jäseneksi viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen vuosikokousta ja 

jotka ovat täyttäneet jäsenvelvoitteensa hallituksen kokouskutsussa nimeämään päivään mennessä. 

3 § Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa yksi ääni. Seuran henkilöjäsen voi käyttää äänioikeutta 

vain henkilökohtaisesti. Seuran yhteisöjäsenen äänioikeutta käyttää ko. yhteisön valtuuttama 

henkilö. 

4 § Vaalit järjestetään seuran organisoimana postiäänestyksenä tai tietoliikenneyhteyden kautta 

tapahtuvana äänestyksenä ja lisäksi seuran vuosikokouspaikalla suoritettavana äänestyksenä. 

Jokaisessa vaalissa tulee olla käytettävissä edellä mainituista vähintään kaksi menetelmää ja 

vuosikokouspaikalla on aina oltava äänestysmahdollisuus. Seuran hallitus ilmoittaa ennen vaalia 

kulloinkin käytettävät menetelmät äänestys- ja vaalijärjestyksen 11 § mukaisesti. 

5 § Vaalivaliokunnan edustaja ilmoittaa vaalien tulokset seuran vuosikokouksessa. 

II Vaalivaliokunta 

7 § Vaalit valmistelee ja valvoo hallituksen nimeämä vaalivaliokunta. Vaalivaliokunnan sihteerinä 

toimii seuran palveluksessa oleva toimihenkilö ilman äänivaltaa. Vaalivaliokunta valitsee 

keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

8 § Vaalivaliokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden 

muun jäsenen läsnä ollessa. 

III Ehdokaslista 

9 § Jokaisella Seuran äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti pyytää vaalivaliokunnalta 

ehdokkaansa ottamista hallituksen vaalia varten laadittavaan ehdokaslistaan vähintään kuusi (6) 

viikkoa ennen vuosikokousta.  

10 § Kirjallisessa ehdotuksessa on mainittava ehdokkaan sukunimi ja etunimet ja siinä on oltava 

ehdokkaan vakuutus suostumuksesta ehdokkaaksi sekä maininta siitä, onko ehdotus jätetty Seuran 

puheenjohtajan vai hallituksen jäsenen vaalia varten. 
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IV Vaalivaliokunnan valmistavat toimenpiteet 

11 § Vaalivaliokunnan tulee vähintään kahdeksan (8) viikkoa ennen vuosikokousta ilmoittaa seuran 

verkkosivuilla äänestyksen ajankohta, käytettävissä olevat äänestysmenetelmät sekä missä ja 

milloin vaalivaliokunnalle osoitettavat asiakirjat otetaan vastaan. Samalla on ilmoitettava missä 

tämä äänestys- ja vaalijärjestys on nähtävänä. 

12 § Vaalivaliokunnan tulee huolehtia siitä, että sillä on käytettävissään vaaliluettelo 

äänioikeutetuista henkilöistä. 

Vaalivaliokunnan tulee vähintään kahdeksan (8) viikkoa ennen vuosikokousta ilmoittaa seuran 

verkkosivuilla missä ja milloin virallinen vaaliluettelo on nähtävänä. 

Vaatimukset vaaliluetteloon tehtävistä muutoksista on esitettävä vaalivaliokunnalle viimeistään 

neljä (4) viikkoa ennen vuosikokouksen alkamista. Vaalivaliokunta ratkaisee muutosehdotukset 

valitusajan päätyttyä. 

13 § Vaalivaliokunta tarkastaa sille jätetyt 10 §:ssä mainitut asiakirjat sekä hyväksyy ehdokaslistalle 

otettavaksi ne ehdokkaat, joita koskevat asiakirjat on oikein laadittu ja jätetty vaalivaliokunnalle 

määräajassa. 

14 § Ehdokaslistaan ehdokkaat numeroidaan käyttäen juoksevaa numerointia kahdesta (2) alkaen 

sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 

15 § Vaalivaliokunnan on laadittava ja teetettävä vaaleissa käytettävä äänestysmateriaali. 

16 § Mikäli vaalit suoritetaan myös tietoliikenneyhteyden kautta tapahtuvaa äänestystä käyttäen, 

vaaliluettelo tallennetaan äänestysjärjestelmään. 

V Vaalitoimitus 

17 § Vaalivaliokunta käyttää vaaliluetteloa tarkistaakseen, että äänestys tapahtuu vain yhtä 

menettelyä käyttäen. Vaaliluetteloon merkitään ensin tietoliikenneyhteyttä käyttäen äänestäneet, sen 

jälkeen postitse äänestäneet ja lopuksi vuosikokouspaikalla äänestäneet. 

 

Tietoliikenneyhteyteen perustuva äänestys 

18 § Äänestys käsittää äänestysjärjestelmän, johon äänioikeutettu antaa äänensä. Äänestäjän 

tunnistaminen ja äänioikeus tarkistetaan vaalivaliokunnan määräämällä menetelmällä. 

Äänestyksen jälkeen äänestysjärjestelmä vahvistaa äänten vastaanoton ja kirjaa jäsenen 

äänestäneeksi. Äänestysjärjestelmä avautuu viimeistään kuusitoista (16) vuorokautta ennen 

vuosikokousta ja se sulkeutuu 72 tuntia ennen vuosikokouksen ilmoitettua alkamisaikaa. 

Postiäänestys 

19 § Vaalivaliokunnan tulee huolehtia siitä, että postiäänestysaineisto postitetaan äänioikeutetuille 

viimeistään kuusitoista (16) vuorokautta ennen vuosikokousta. Postiääni hyväksytään, jos se on 

perillä viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta. 

20 § Vaalivaliokunta kerää erilleen postiäänet ja huolehtii siitä, että hyväksytyt 

postiäänestysmateriaalit toimitetaan avaamattomina vuosikokouspaikalle ääntenlaskua varten. 
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Äänestys vuosikokouspaikalla 

21 § Vaalivaliokunnan on huolehdittava, että vuosikokouspaikalle järjestetään äänestyspaikka. 

Tämän tulee olla avoimena vähintään kahden (2) tunnin ajan siten, että äänestys alkaa aikaisintaan 

neljä (4) tuntia ennen vuosikokouksen ilmoitettua alkamisaikaa ja päättyy viimeistään 

vuosikokouksen ilmoitettuna alkamisaikana. Vaalivaliokunta ilmoittaa tarkan äänestysajan 

vuosikokouskutsun yhteydessä. 

22 § Vuosikokouspaikalla voivat äänestää ainoastaan ne äänioikeutetut, jotka eivät ole äänestäneet 

aiemmin. 

23 § Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on äänestyslipun saamista varten 

ilmoittauduttava äänestyspaikalla. Äänestyslippuna käytetään vastaavaa lomaketta kuin 

postiäänestyksessä kuitenkin siten, että äänestysmateriaaliin merkitään esimerkiksi leima 

osoituksena äänioikeudesta vuosikokouksessa. 

Vaalivaliokunnan on tarkoin pidettävä huolta, ettei äänestyslippua anneta muulle kuin 

äänioikeutetulle, joka ei ole äänestänyt Äänestys- ja vaalijärjestyksen 18 § tai 19 § mukaisesti. 

Täydennysvaali vuosikokouksessa 

24 § Jos äänestyksessä ei ole riittävästi ehdokkaita kaikkien vapaiden paikkojen täyttämiseen, niin 

vuosikokouksessa järjestetään täydennysvaali, jossa valitaan puuttuva määrä henkilöitä. 

Täydennysvaaliin voivat osallistua ainoastaan vuosikokouksessa läsnäolevat äänioikeutetut. 

VI Vaalin tuloksen määräytyminen 

25 § Ääntenlaskennasta vastaa vaalivaliokunta, joka voi nimetä tarpeellisen määrän avustajia äänten 

laskentaa varten. 

Ääntenlaskenta saadaan aloittaa aikaisintaan neljä (4) tuntia ennen vuosikokouskutsussa mainittua 

kokouksen alkamisaikaa. 

26 § Mikäli vaaleissa on käytetty tietoliikenneyhteyden kautta tapahtuvaa äänestämistä, 

vaalivaliokunta tarkistaa tietoliikenneyhteyden kautta tapahtuneen äänestyksen tuloksen 

ääntenlaskennan aikana. 

Vaalivaliokunnan pöytäkirjaan merkitään tietoliikenneyhteyden kautta äänestäneiden lukumäärä, 

annettujen äänien kokonaismäärä sekä yksittäisten ehdokkaiden saamat äänimäärät. 

27 § Ääntenlaskennassa äänestysliput tarkastetaan. Ne äänestysliput, jotka 23 §:ssä ja 28 §:ssä 

ilmenevien määräysten mukaan on katsottava mitättömiksi, erotetaan omaksi ryhmäkseen. 

Vaalivaliokunnan pöytäkirjaan merkitään äänestyslipuilla äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä, 

annettujen äänestyslippujen kokonaismäärä sekä mitättömien lippujen lukumäärä. 

28 § Äänestyslippu on mitätön, jos se ei ole vaalivaliokunnan hyväksymän mallin mukainen tai jos 

siitä ei täysin selvästi ilmene, ketä ehdokasta valitsija on tarkoittanut, tai jos äänestyslipun 

täyttämisessä ei muutoin ole noudatettu vaalivaliokunnan antamia ohjeita. 

29 § Vaalivaliokunta päättää äänestyslippujen hylkäämisestä sekä laskee vaalin tuloksen. 
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30 § Ääntenlaskussa lasketaan ensin äänet puheenjohtajan vaalissa. 

Mikäli sama henkilö on ehdokkaana sekä puheenjohtajaksi että hallituksen jäseneksi ja voittaa 

puheenjohtajan vaalin, tulee hänen ottaa tämä tehtävä vastaan. 

31 § Kaikki ehdokkaat järjestetään paremmuusjärjestykseen äänimääränsä suuruuden mukaan. 

Saman lopullisen äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.  

Tämän jälkeen valitaan suurimman äänimäärän saaneista lähtien neljä hallituksen varsinaista jäsentä 

sekä kolme varajäsentä.  

VII Erityisiä määräyksiä 

32 § Vaalivaliokunnan kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka valiokunnan puheenjohtaja 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä sihteeri allekirjoittaa. Vaalituloksen 

vahvistavan pöytäkirjan allekirjoittaa edellä mainittujen lisäksi myös vuosikokouksen 

puheenjohtaja. Vaalista syntyneet asiakirjat ja äänestysliput on vaalivaliokunnan toimesta 

säilytettävä lukitussa paikassa, kunnes vaalin tulos on lainvoimainen. 

Vaalivaliokunta tai ääntenlaskennan avustajat eivät saa vaalin tai ääntenlaskennan aikana antaa 

tietoja vaalin kulusta muilta osin kuin mitä äänestys- ja vaalijärjestyksessä määrätään. 

Vaalivaliokunnan on pyynnöstä annettava äänioikeutetuille tietoja tämän äänestys- ja 

vaalijärjestyksen määräyksistä. 
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Suomen kirjastoseuran säännöt 

Suomen kirjastoseura – Finlands biblioteksförening ry 

Yhdistys on perustettu v. 1910 ja sen rekisterinumero on 1660. Nämä säännöt on rekisteröity 
19.10.2010. 

Muutos §8, kohta 7 on hyväksytty vuosikokouksessa 26.10.2012. 

Nimi, toiminnan tarkoitus ja laatu 

1§ Yhdistyksen nimi on Suomen kirjastoseura – Finlands biblioteksförening, jota näissä säännöissä 
kutsutaan seuraksi. Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2§ Seuran tarkoituksena on edistää kirjastolaitoksen kehitystä, tehdä tunnetuksi kirjastojen 
yhteiskunnallista ja tieteellistä tehtävää ja kulttuurimerkitystä sekä kohottaa kirjastoalalla 
työskentelevien ammattitaitoa. 

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura 

1. tekee aloitteita maamme kirjastolaitoksen kehittämiseksi ja harjoittaa siihen liittyvää
edunvalvontaa;

2. seuraa yhteiskunnan ja kulttuurielämän kehitystä ja lähentää kirjastoja kulttuurin,
opetustoimen ja tiedonvälityksen aloilla toimiviin laitoksiin ja järjestöihin;

3. edistää kirjastoalaa koskevaa koulutus- ja tutkimustoimintaa;
4. harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa;
5. järjestää kokouksia, kursseja ja opintotilaisuuksia;
6. harjoittaa kirjastoalaa edistävää projektitoimintaa;
7. osallistuu alan kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä
8. ryhtyy muihinkin vastaavanlaisiin tarkoitustaan edistäviin toimenpiteisiin.

Jäsenet 

4§ Seuran varsinaisina jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt sekä oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja 
säätiöt. Lisäksi seuralla voi olla kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä, joista aikaisemmin 
vakinaisiksi jäseniksi liittyneet säilyttävät edelleen oikeutensa. Jäsenluetteloon merkitään jäsenen 
täydellinen nimi ja kotipaikkakunta. Jäseneksi ottaa ja jäsenyydestä erottaa hallitus. Erottamisen 
perusteena voivat olla 

1. niiden velvoitusten täyttämättä jättäminen, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai

2. toiminta tai menettely, joka yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittaa
yhdistystä. Jäsen, joka haluaa erota seurasta, ilmoittakoon siitä seuran hallitukselle tai
puheenjohtajalle kirjallisesti tai seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
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5§ Seuran jäseniltä perittävistä maksuista päättää seuran vuosikokous. Seuran 
kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet on vapautettu jäseniltä perittävistä maksuista. Vuosikokous 
voi päättää, että päätoimisilta opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja/tai yhteisöjäseniltä peritään 
erisuuruinen jäsenmaksu kuin muilta jäseniltä. 

Jäsenillä, joiden jäsenmaksu on erääntynyt, ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa eikä 
vaalikelpoisuutta seuran toimielimiin. 

Toimielimet 

6§ Seuran toimielimiä ovat seuran kokous ja hallitus. Seuran toimielimissä äänestettäessä voittaa, 
mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty se mielipide, jota useimmat ovat kannattaneet. 
Äänten jakautuessa tasan voittaa se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa ratkaisee 
kuitenkin arpa. 

Seuran kokous 

7§ Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Seuran kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus niin 
päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä määrätyn asian 
käsittelemistä varten sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on julkaistava seuran äänenkannattajassa 
tai yhdessä valtakunnallisessa päivälehdessä viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. 
Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kutsussa. Seuran kokouksessa on jokaisella seuran 
äänivaltaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan myös asiamiehen välityksellä 
valtakirjalla. Yksi asiamies voi esittää korkeintaan viisi valtakirjaa. Valtakirjat tulee toimittaa 
tarkistettaviksi ennen seuran kokousta tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana. Yhteisöjäsenen 
äänivaltaa voi käyttää vain sen laillisesti valtuuttama edustaja. Seuran kokouksessa on äänestys 
vaadittaessa ja vaalit aina toimitettava umpilipuin. Seuran jäsenen on osoitettava kokoukselle 
tarkoitettu esityksensä kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. 

8§ Seuran vuosikokous pidetään kesä-marraskuussa. Vuosikokouksessa 

1. esitetään kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilit ja tilinpäätös sekä 
tilintarkastuskertomus; 

2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; 
3. päätetään seuraavana vuonna kannettavista jäsenmaksuista; 
4. vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi; 
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi; 
6. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet; 
7. valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö, joka nimeää päävastuullisen tilintarkastajan tai 

valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintrkastaja. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä 
on oltava Kauppakamarin hyväksymä tilimies (HTM) tai Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastaja (KHT); 

8. määrätään hallituksen jäsenten kokouspalkkioista sekä matka- ja päivärahoista; 
9. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat. 
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Hallitus 

9§ Seuran hallitukseen kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 
kahdeksan kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä kolme yhdeksi 
toimintavuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Kunakin vuonna on neljä varsinaista jäsentä 
erovuorossa, ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan seuran 
puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan toimintavuodeksi kerrallaan yhden tai kaksi 
varapuheenjohtajaa. 

10§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa 
kutsusta tai jos vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kutsu, joka sisältää esityslistan, on 
toimitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on 
päätösvaltainen, kun kokouksessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä 
vähintään neljä jäsentä. 

11§ Hallituksen tehtävänä on 

1. hoitaa seuran asioita ja huolehtia sen toiminnasta; 
2. hoitaa seuran varoja ja huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen laatimisesta; 
3. antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta; 
4. antaa vuosikokoukselle esitys seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi; 
5. antaa seuran kokoukselle lausunnot jäsenten tekemistä esityksistä; 
6. päättää seuran toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta ja 

vapauttamisesta sekä määrätä heidän tehtävistään, palkkauksestaan ja muista 
työehdoistaan; 

7. valvoa seuran toimiston työskentelyä; 
8. päättää seuran ansiomerkkien ja apurahojen jaosta; sekä 
9. suorittaa muut seuran kokouksen sille uskomat tehtävät. 

Hallitus voi kutsua seuran kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen 
ansiokkaasti työskennellyt seuran tai maamme kirjastolaitoksen hyväksi. Hallitus voi poistaa 
seuran jäsenluettelosta jäsenen, jonka jäsenmaksut ovat suorittamatta kahdelta kuluneelta 
toimintavuodelta. Hallitus voi alistaa päätöksensä seuran kokouksen vahvistettavaksi. Hallitus voi 
asettaa eri kysymysten hoitamista, suunnittelua ja selvittämistä varten jaostoja, työryhmiä ja 
toimikuntia sekä kuulla asiantuntijoita. 

Talous ja nimenkirjoitus 

12§ Toimintansa rahoittamiseksi seura voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekä harjoittaa 
julkaisu- ja kustannustoimintaa. Seura voi myös omistaa kiinteistöjä. 

13§ Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tahi varapuheenjohtaja tahi 
toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi määrätä myös muun toimihenkilön 
kirjoittamaan seuran nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. 
Juoksevien asioiden hoitoa varten hallitus voi kuitenkin määrätä toiminnanjohtajan tai muun 
toimihenkilön yksin kirjoittamaan seuran nimen. 
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14§ Seuran toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Viimeistään neljä viikkoa ennen 
vuosikokousta on hallituksen jätettävä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit tilintarkastajille, 
joiden on annettava lausunto toimittamastaan tarkastuksesta hallitukselle vähintään kymmenen 
(10) päivää ennen vuosikokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen 

15§ Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan seuran kokouksessa vähintään kahden kolmasosan 
(2/3) kannatus annetuista äänistä. 

16§ Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahden peräkkäisen, vähintään neljän viikon väliajoin 
pidetyn seuran kokouksen yhtäpitävällä päätöksellä. Kummassakin kokouksessa on vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannatettava purkamisehdotusta. Seuran 
purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä seuran päämääriä edistävään 
tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. 
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